Egenutvecklade svenska produkter och tjänster för pickup och lätta transportfordon
Interiör och exteriör anpassning till ändamålet för bilar som jobbar

Skåpbil med flexibel dubbelhytt
Montering av stolar
i mellanutrymmet.

Mellanvägg monteras
bakom nya stolsraden.

Hytten inreds efter
kundens önskemål.

Almeco modifierar lastbilsregistrerade transportbilar av skåpbilsmodell, sätter in mellanvägg och
stolar och inreder dubbelhytt. Till skillnad från en
fabrikslevererad skåpbil med dubbelhytt, som har
fast 3-sitssoffa i bak, så har den Almecoinredda
hytten fristående stolar med justerbara ryggstöd och tillvalen snabbunderrede och armstöd.
Du kan justera stolarnas position eller helt ta bort
dem. Tillsammans med de dina inredningsval får
du en anpassningsbar skåpbil med dubbelhytt
enligt dina och verksamhetens önskemål.

Kraven för att ett fordon ska kunna registreras som
lätt lastbil (en personbil eller transportbil), och samtidigt befordra personer är att fordonet har:

Transportbilen som ska utrustas med dubbelhytt
levereras plåtren till Almeco från bilåterförsäljaren.
Grundläggande arbetsmoment är:

Tillval för dubbelhytt innefattar bland annat:

• Helst ska bilen beställas med sidorutor och
innertak. Håltagning och montering av sidorutor kan utföras om bilen ej fabriksbeställts så.
• Isolering och montering av tak- och väggskivor
samt inklädning med textil.
• Montering av mellanvägg bakom stolsrad.
• Montering av stolar i mellanutrymmet med
godkända säkerhetsbälten.
• Utöver det inreder Almeco dubbelhytten
enligt kundens önskemål med t.ex. belysning
och uttagbar langetterad mjuk matta.
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• Det kvarvarande lastutrymme (djup) i det ombyggda fordonet ska vara minst 170 cm.
• Lastkapaciteten i kilo måste vara högre än sammanlagda passagerarvikten i kupén räknat med
70 kg per stol.
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Snabbunderrede
Armstöd
Olika textilval för hytt
Golvmaterial
Belysning
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Högtalare
Arbetsbord
Förvaringsutrymmen
Eluttag

Exempel på lämpliga modeller
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Renault Master
Renault Trafic L2
Nissan NV400
Nissan Primastar L2
Opel Movano
Opel Vivaro L2
Peugeot Boxer
Peugeot Expert L2
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Citroen Jumper
Citroen Jumpy L2
Fiat Ducato
Fiat Scudo L2
VW Transporter lång
VW Crafter
Mercedes Sprinter
Mercedes Vito
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